
W o l t e r s K l u w e r 

Regulamin Konkursu „Przeglądu Sądowego" 

na książkę prawniczą najbardziej przydatną 

w praktyce wymiaru sprawiedliwości 

§ 1. Organizatorem Konkursu jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., wydawca „Przeglądu 

Sądowego". 

§ 2. 1. Konkurs ma charakter otwarty, a jego celem jest wyłonienie książki prawniczej 

najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości, wydanej w danym roku 

kalendarzowym, począwszy od roku 2008. 

2. Książka może mieć charakter opracowania o charakterze ogólnym, monografii 

prawniczej, poradnika praktycznego albo komentarza; może być także opracowaniem 

orzecznictwa. 

3. Do Konkursu dopuszcza się opracowania wydane po raz pierwszy w formie książkowej 

w okresie danego roku kalendarzowego, w języku polskim, bez względu na obszar i zakres 

rozpowszechniania. 

§ 3. 1. Książki biorące udział w Konkursie mogą być zgłaszane w szczególności przez ośrodki 

naukowe, sądy, prokuratury, korporacje i stowarzyszenia prawnicze, jednostki władzy 

publicznej, wydawnictwa, redakcje czasopism oraz osoby prywatne o uznanym autorytecie 

w wymiarze sprawiedliwości. 

2. Książki mogą być zgłaszane także przez ich autorów oraz przez członków Kolegium 

Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego". 

§ 4. Zgłoszenia przyjmuje się pod adresem: Redakcja „Przeglądu Sądowego", Dział Publikacji 

Periodycznych Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33,01-208 Warszawa, a także 

pod adresem e-mail: p l .PrzegladSadowy@wol tersk luwer .com, w terminie do 15 października 

każdego kolejnego roku, następnego po roku, w którym książka została wydana (z dopiskiem: 

„Konkurs Przeglądu Sądowego"). Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze książki wraz z 

uzasadnieniem wyboru. 
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§ 5. 1. Nagrodą za książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru 

sprawiedliwości w danym roku jest kwota brutto 10 000 złotych. 

2. W wypadkach wyjątkowych Sąd Konkursowy może - po porozumieniu się z organizatorem 

Konkursu - przyznać wyróżnienie w postaci rocznego bezpłatnego dostępu do elektronicznego 

serwisu prawniczego LEX Sigma oraz rocznej bezpłatnej prenumeraty „Przeglądu Sądowego". 

3. Przyznawane nagrody i wyróżnienia określone w niniejszym paragrafie związane są z 

książką. W wypadku nagrodzenia książki autorstwa dwóch lub więcej osób, nagroda główna 

zostaje podzielona w częściach równych pomiędzy wszystkich Autorów, a w wypadku 

wyróżnienia - świadczenie realizowane jest na jeden adres e-mail (Lex Sigma) i pocztowy 

(prenumerata), wskazany przez Autorów. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania laureatom dodatkowych nagród, poza 

wymienionymi w regulaminie. 

§ 6. 1. Co roku organizator Konkursu oraz Kolegium Redakcyjne „Przeglądu Sądowego" 

powołuje Sąd Konkursowy, składający się z 7 członków oraz sekretarza. Przewodniczącym 

Sądu jest redaktor naczelny „Przeglądu Sądowego" lub wskazany przez niego członek 

Kolegium Redakcyjnego. 

2. Wykaz książek zgłoszonych do Konkursu oraz skład Sądu Konkursowego ogłasza się 

w najbliższym numerze „Przeglądu Sądowego" oraz na stronie internetowej organizatora 

Konkursu. 

§ 7. Wszyscy członkowie Sądu Konkursowego zapoznają się ze zgłoszonymi opracowaniami 

i dokonują ich oceny, biorąc w szczególności pod uwagę cel Konkursu. Nagroda jest 

przyznawana w drodze głosowania, po posiedzeniu Sądu i dyskusji. 

§ 8. 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na łamach „Przeglądu Sądowego" oraz na stronie 

internetowej organizatora Konkursu najpóźniej do 28 lutego każdego kolejnego roku. 

2. Przekazanie nagrody następuje najpóźniej do 30 marca każdego kolejnego roku. 

§ 9. Regulamin podlega ogłoszeniu na łamach „Przeglądu Sądowego" oraz na stronie 

internetowej organizatora Konkursu. 


